UBND TỈNH VĨNH PHŨC ^

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV THUỶ LỌI LIỄN SƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: cVpL /CV-TLLS

Vĩnh Phúc, ngày OẬ thảng OhLnăm 2021

v ề việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
bệnh Covid-19

Kính gửi: Các dơn vị trong toàn Công ty
Thực hiện Văn bản số 614/UBND-VX1, ngày 28/01/2021 của ƯBND
tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường phòng chông dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn tỉnh.
Công ty TNITH MTV thủy lợi Liễn Sơn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị
trong toàn Công ty thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Rà soát tất cả các trường hợp CBCNV-LĐ đi đến vùng dịch của Hải
Dương, Quảng Ninh... từ ngày 15/01/2021 tổng hợp báo cáo Công ty; yêu cầu
phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khóe, nếu có biếu hiện ho, sốt, khó thở phải
đến ngay các cơ sở y tế gần nhất (Trung tâm Y tế tuyến huyện trở lên) khám và
làm xét nghiệm, thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.
2. Yêu cầu CBCNV-LĐ hạn chế đến vùng có dịch khi không thực sự cần
thiết; tiếp tục dừng các hoạt động tập trung đông người; giũ’ khoảng cách nơi
công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chông dịch tại đơn vị.
Giao phòng Tổ chức - Hành chính theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình
thực hiện tại các đơn vị trực thuộc và diễn biến của dịch bệnh báo cáo Ban lãnh
đạo Công ty để chỉ đạo kịp thời
Nơi nhận:
Như trên (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- ĐUK DN (b/c);
- Chù tịch Công ty;
- Các PGĐ Cty;
- Lưu: TCHC.
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